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RENGJØRING AV SOILRØR 
 

Gravco A/S er nå godt i gang med å vedlikeholdsspyle alle avløpsledninger i borettslaget. 
Arbeidene startet 2. mai i Haugerudveien 32 og avsluttes 15. juni i Stjernemyrveien 48.  
 
Styret varsler beboerne i forkant om dato får når Gravco kommer til din leilighet. 
Beboere som ikke kan være hjemme bes kontakte vaktmester. 

 
DUGNAD / RUSKEN 
 

Årets dugnad ble avholdt onsdag 25. april. Innsatsen og fremmøtet var meget godt. 
Vaktmester melder om at totalt 550 plastsekker med dugnadsavfall ble kjørt bort. 
 
I tillegg til vårdugnaden, bidrar en rekke beboere til vedlikehold av borettslagets uteområder. 
Blomsterbed blir luket og stelt, busker og hekker blir klippet, plener blir raket og stikkveier blir 
feiet. Styret vil derfor rette en stor takk for god innsats. 

 
FELLESBOD I KJELLER 
 

Det er som tidligere nevnt mange beboere som oppbevarer mye rart i fellesbodene. Hva som 
er søppel og skrot er man tydeligvis ikke enige om.  
Styret planlegger å organisere en fellesdugnad for å få ryddet fellesbodene og ber derfor alle 
å merke sine gjenstander med navn og dato. 
 
Det er ikke tillatt å oppbevare søppel, elektriske artikler (f.eks. TV, kjøleskap, lamper), 
maling, brannfarlig avfall o.l. Det samme gjelder ting man ikke skal bruke igjen. 

 
RAPPORT FRA BRANVESENET 
 

Brann- og redningsetaten gjennomførte 7. mars en befaring i borettslaget.  
De var stort sett fornøyde, men lagring av gjenstander under kjellertrapper var en av tingene 
de satte fingeren på.  
Vi ber derfor alle ta en titt i sin egen oppgang og fjerne det som ikke skal være der.  
Kun barnevogner og rullatorer kan oppbevares under kjellertrappen, men må fjernes i 
forbindelse med ukentlig trappevask. 

 
RADIATORVARME 
 

Radiatorvarmen skrus av 15.mai og settes på igjen 15.september. 

 
LYS I OPPGANGER 
 

Som et prøveprosjekt er det i Haugerudvn. 20 montert nye lamper i oppgangen.  
Lampene tennes når noen oppholder seg i oppgangen og slukkes etter en stund.  
De gamle lysarmaturene er modne for utskifting og nye lamper sparer strøm. 


